
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƢƠNG  
  

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hải Dương, ngày        tháng 01 năm 2021 

 
 

GIẤY MỜI 

Về việc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hôị nghi ̣tổng kết công tác bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn 

giao thông tỉnh - chủ trì; 

- Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tic̣h UBND tỉnh , Phó Trưởng Ban 

thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Các Uỷ viên Ban ATGT tỉnh; 

- Đaị diêṇ Lañh đaọ Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hải Dương; 

- Đaị diêṇ Lañh đaọ Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu 

tư, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Công thương; 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội vận tải ô tô Hải Dương; 

- Các huyện, thị xã, thành phố gồm: Chủ tịch UBND - Trưởng Ban ATGT; 

Trưởng công an; Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Trưởng phòng Quản lý 

đô thị thành phố, thị xã (Giao Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố thông báo và 

sao gửi Giấy mời tới các thành phần dự Hôị nghi)̣; 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng; 

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh (cử phóng viên tham dự để đưa tin). 

 2. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 13 tháng 01 năm 2021 (sáng thứ tư). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, UBND tỉnh Hải Dương (số 45 Quang 

Trung, thành phố Hải Dương). 

Giao Văn phòng Ban ATGT tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị. 

 Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và chuẩn bị ý kiến 

tham luận tại Hội nghị (có Chương trình gửi kèm)./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- LĐ VP UBND tỉnh (Ô: Hơn, Khanh, Hưng); 

- TT Công nghệ thông tin - VP UBND tỉnh; 

- Phòng HC-QT- VP UBND tỉnh (Để phục vụ); 

- Lưu: VT, CNGTXD, Cao Cường (90b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Lê Hồng Khanh 



 

CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dƣơng 
 
 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

8h-8h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu VP UBND tỉnh 

8h10-8h30 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2021. 

Đ/c Lê Quý Tiệp - 

GĐ Sở GTVT 

8h30-8h45 

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề án tăng cường công 

tác bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn tỉnh Hải 

Dương giai đoạn 2017-2020. 

Đ/c Vũ Đức Hạnh 

- PGĐ Sở GTVT 

8h45-9h00 

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất 

lượng hoạt động xe buýt trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2016-2020 

Đ/c Vũ Đức Hạnh 

- PGĐ Sở GTVT 

9h00-9h15 

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp về 

tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục an toàn giao 

thông trong trường học giai đoạn 2017-2020. 

Đồng chí Phó GĐ 

Sở GD&ĐT 

9h15-

10h15 

Tham luận: Tập trung đi thẳng vào các vấn đề còn vướng 

mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông của các địa phương và các cơ quan 

thành viên Ban ATGT tỉnh. 

VP UBND tỉnh 

giới thiệu, Lãnh 

đạo UBND tỉnh 

chủ trì 

10h15-

10h30 

Công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá 

nhân. 
VP UBND tỉnh 

10h30-

11h00 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ 

cho các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện công tác 

bảo đảm TTATGT năm 2021. 

VP UBND tỉnh 

giới thiệu 

 

Kết thúc 
 

 

 

Chuẩn bị tham luận: 

- Ban ATGT huyện Thanh Miện, địa phương có TNGT giảm cả ba tiêu chí;  

- Ban ATGT huyện Thanh Hà, địa phương có TNGT tăng cao cả ba tiêu chí; 

- Ban An toàn giao thông huyện Kim Thành tham luận về kết quả thực hiện Đề án 

ATGT khu vực nông thôn; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang tham luận về công tác triển khai 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục an toàn giao thông trong trường học; 

- Hội Phụ nữ tỉnh tham luận về công tác tuyên truyền an toàn giao thông với chủ đề 

“Uống có trách nhiệm”. 

- Tỉnh Đoàn thanh niên tham luận về công tác tuyên truyền an toàn giao thông 

trong đoàn viên, thanh thiếu niên. 

- Công an tỉnh tham luận về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực 

lượng chức năng, nhất là chuẩn bị công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. 
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